
Beste eerdere inzender, belanghebbende, of publiek, 
 
Op 6 juli a.s. is het weer zover, de Zomerkeuring 2019! Ook dit jaar zijn we welkom bij de 
Laarruiters, Laarstraat 6, 5334 NS te Velddriel. 
Dit jaar hopen wij natuurlijk weer op een mooi aantal inschrijvingen en zien deze dan ook 
graag tegemoet. 
 
U kunt uw pony's inschrijven door het inschrijfformulier geheel in te vullen. Vooral voor 
enters en twenters is het van belang goed te meten en de maat te vermelden. Juryleden 
hebben de vrijheid om pony's die niet in de juiste maatcategorie zijn ingedeeld, te verwijzen 
naar een andere rubriek. Dit geldt eveneens voor veulens die te groot of te klein zijn. 

 
Een kopie van de gele of blauwe stamboekkaart kan eveneens worden gemaild (dit heeft de 
voorkeur) of worden toegezonden naar: 
 
zomerkeuring.gelderland@hotmail.com 
 
bij toezending kan dit naar: 
Renske Kimenai 
Willem van Duvenvoordestraat 2a 
5104 EW Dongen 
 
Merrie- en hengstveulens, enter- en twentermerries moeten in het bezit zijn van een 
veulenboekpapier van het NSPS. 
3 jaar en oudere merries en ruinen moeten zijn opgenomen in het stamboek, en hiervoor 
vragen wij in te schrijven de merries en ruinen, welke zijn ingeschreven in de categorie A. 
 
Het inschrijfgeld bedraagt  € 6,00 per pony. Wij stellen het enorm op prijs als het 
inschrijfgeld vooraf over gemaakt wordt op ons rekeningnummer:  

NL55 RABO0113 2648 01 t.n.v. Stichting Zomerkeuring Midden Nederland 

 
Zonder sponsoren en vrijwilligers kan een keuring helaas niet slagen. We rekenen dus op uw 
hulp! 
 
Voor slechts €10,00 bent u sponsor van een rubriek; 
Een beker (op basis van beschikbaarheid) sponsoren kost €15,00; 
Een 1/2 pagina advertentie is € 20,00 en voor € 30,00 plaatst u al een advertentie op 1/1 
pagina. 
Maar natuurlijk is een vrij bedrag ook altijd welkom! 
 
Wij zien uw inschrijvingen en steun graag tegemoet! 
 
Stichting Zomerkeuring Midden Nederland 
Willeke Termeer 
Wim van Wijk 
Renske Kimenai-Hamers 
Ella Dijkhof 

mailto:zomerkeuring.gelderland@hotmail.com


Linda Blaak 
Esther Verweij 
Sandra van St. Annaland 
Guusje Waalboer 
 
 

 

 


